Uchwała nr XX/74/2020
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla
młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim o nazwie AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ
Na podstawie art. 12 pkt 10a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu
Kamiennogórskiego o nazwie AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ, którego regulamin
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Głównym celem programu jest wspieranie uzdolnień naukowych, sportowych i artystycznotechnicznych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu
Kamiennogórskiego.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematycznych,
humanistycznych i przyrodniczych, w sporcie i w dziedzinach artystyczno-technicznych,
2) zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
3) podnoszenie aspiracji edukacyjnych młodych ludzi do poszerzania wiedzy poza program nauczania
oraz rozwijania swoich umiejętności i zdolności,
4) motywowanie uczniów do reprezentowania Powiatu Kamiennogórskiego w konkursach, zawodach
i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
5) materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów,
6) budowanie i wzmocnienie poczucia własnej wartości i więzi ze społecznością powiatu
kamiennogórskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik
do uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego
nr XX/74/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
REGULAMIN
PROGRAMU LOKALNEGO WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONIONYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA MŁODZIEŻY W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM
AMBASADOR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ
„Przyszłość zaprojektują ci, którzy mają dziś po kilka lub kilkanaście lat,
ale to my – tu i teraz – stwarzamy warunki do tego, kim będą oni jutro.”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów
szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim w kategoriach: stypendium
sportowe, stypendium artystyczno - techniczne, stypendium naukowe. Ponadto regulamin ustala
jednorazowe nagrody: Licealista Roku, Technik Roku, Branżysta Roku.
2. Celem ustanowienia stypendium jest:
1) rozwijanie uzdolnień matematycznych, humanistycznych, przyrodniczych, artystycznych
i technicznych oraz sportowych młodzieży;
2) motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zdolności;
3) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych i ich aktywności w rozszerzaniu wiedzy
i umiejętności;
4) motywowanie uczniów do reprezentowania Powiatu Kamiennogórskiego w konkursach, zawodach
i olimpiadach na szczeblach powyżej powiatowego;
5) podniesienie aspiracji edukacyjnych młodych ludzi;
6) budowanie więzi ze społecznością i miejscem, w którym się kształcą.
3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody, określa corocznie Rada
Powiatu Kamiennogórskiego w uchwale budżetowej.
Rozdział II
Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium
1. Program stypendialny obejmuje uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, mających swą
siedzibę na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.
2. Program jest realizowany poprzez przyznawanie uczniom stypendium co miesiąc przez dany rok
szkolny, z zastrzeżeniem, że uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty konkursu, olimpiady,
turnieju w klasie programowo najwyższej, otrzymują stypendium w podwójnej wysokości, począwszy
od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia nauki w danym roku szkolnym.
3. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) w przypadku uczniów klas I szkół ponadpodstawowych – o ile z egzaminu zewnętrznego po szkole
podstawowej otrzymali z dwóch przedmiotów, tj. matematyki i języka obcego nowożytnego wynik
po 100% albo z języka polskiego i języka obcego nowożytnego wynik po 100%,
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lub
w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku stypendialnego, przynajmniej w jednym
z konkursów, turniejów, olimpiad w zakresie: chemia, biologia, geografia, matematyka, fizyka,
informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy uzyskali tytuł laureata na
szczeblu wojewódzkim lub finalisty albo laureata na szczeblu ogólnopolskim bądź
międzynarodowym,
2) w przypadku uczniów klas II – V szkół ponadpodstawowych – o ile uzyskali średnią ocen
z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie
nie niższym niż średnie wskazane w pkt 5 ppkt 1),
lub
w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku stypendialnego uzyskali tytuł laureata lub
finalisty przynajmniej w jednym z konkursów, turniejów, olimpiad w zakresie: chemia, biologia,
geografia, matematyka, fizyka, informatyka, język obcy, na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
bądź międzynarodowym.
4. Stypendium, w każdej kategorii, otrzymuje nie więcej niż trzech uczniów z najwyższą pozycją
na liście rankingowej, o której mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału.
5. O przyznaniu uczniowi stypendium naukowego w danym roku szkolnym decyduje miejsce zajęte
na liście rankingowej, sporządzonej, przy zastosowaniu następującej punktacji:
1) w oparciu o średnią ocen z wybranych przedmiotów, z ostatniego świadectwa szkolnego:
Średnia ocen z pięciu wybranych przez ucznia przedmiotów spośród:
chemia, biologia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka,
informatyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
5,00 – 5,20
5,21 – 5,50
5,51 - 5,70
5,71 – 6,00
Wynik po 100% z każdego z dwu przedmiotów, tj. matematyki
i języka obcego nowożytnego lub języka polskiego i języka obcego
nowożytnego na egzaminie zewnętrznym po szkole podstawowej

Liczba punktów

10
15
20
25
15

2) w oparciu o uzyskany tytuł laureata lub finalisty olimpiad, konkursów, turniejów, organizowanych
w zakresie: chemia, biologia, przyroda, geografia, matematyka, fizyka, astronomia, informatyka, język
polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny:
laureat szczebla wojewódzkiego
finalista szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego
laureat szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego

Liczba punktów
10
30
50

6. Minimalna wysokość stypendium naukowego wg przyznanych punktów wynosi:
Liczba punktów
60 pkt – 75 pkt
36 pkt – 59 pkt
10 pkt. – 35 pkt

Wysokość stypendium w zł/m-c
200,00
150,00
100,00

7. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe (stypendium sportowe) przysługuje uczniowi, który
uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 4,8 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania i spełnił jedno z następujących kryteriów:
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1) w turniejach, w konkursach, zawodach lub innych imprezach sportowych organizowanych pod
patronatem kuratora oświaty, ministra, uczelni wyższej oraz stowarzyszenia lub związku sportowego
zajął:
a) I - III miejsce indywidualnych lub drużynowych zawodów na szczeblu wojewódzkim,
b) I – V miejsce indywidualnych lub drużynowych zawodów na szczeblu ogólnopolskim lub
międzynarodowym;
2) został powołany do reprezentowania co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi
ogólnopolskiej lub międzynarodowej.
8. Minimalna wysokość stypendium sportowego wynosi:
I - III miejsce indywidualnych lub drużynowych zawodów na szczeblu
wojewódzkim
I – V miejsce indywidualnych lub drużynowych zawodów na szczeblu
ogólnopolskim lub międzynarodowym
reprezentowanie co najmniej województwa w zawodach sportowych rangi
ogólnopolskiej lub międzynarodowej

Wysokość w zł/m-c
100,00
150,00
200,00

9. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub techniczne (stypendium artystyczno-techniczne)
przysługuje uczniowi, który uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 4,8 oraz otrzymał co
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i osiągnął tytuł laureata lub finalisty na szczeblu
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w konkursach, olimpiadach, wystawach,
festiwalach, przeglądach bądź innych imprezach z zakresu twórczości artystycznej, w dziedzinie
techniczno – teoretycznej lub praktycznej a także w innych dziedzinach sztuki, organizowanych pod
patronatem kuratora oświaty, ministra, uczelni wyższej oraz towarzystwa i instytucji kultury.
10. Minimalna wysokość stypendium artystyczno-technicznego wynosi:
Wysokość w zł/m-c
tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim
100,00
tytuł laureata na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym
200,00
tytuł finalisty na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym
150,00
Tytuły uzyskane na poszczególnych etapach tego samego konkursu, olimpiady ,turnieju nie sumują się.
11. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej decydować będzie średnia
ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.
12. Listę rankingową stypendystów zatwierdza Komisja stypendialna.
13. W przypadku uzyskania przez ucznia wymaganych osiągnięć w kilku dziedzinach, otrzymuje
on tylko jedno stypendium, w kategorii, w której uzyskał najwyższe wyniki.
14. Wnioski opiniowane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej Komisją.
1) W skład Komisji wchodzą:
a. Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Kamiennogórskiego
jako przewodniczący Komisji,
b. Dwóch członków Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Kamiennogórskiego,
c. Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
2) Skład osobowy Komisji określa Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego w uchwale.
3) Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
4) Członek Komisji, na własny wniosek, zostaje wyłączony z udziału w pracach Komisji
w przypadku zaistnienia okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
5) Komisja opiniuje wnioski w obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
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6) Komisja, po zapoznaniu się z danymi zawartymi we wniosku, opiniuje wnioski biorąc
pod uwagę udokumentowane osiągnięcia ucznia.
7) Komisja może ustalić dodatkowe szczegółowe zasady i kryteria oceny wniosków.
8) Komisja po zakończeniu prac, sporządza protokół i przedstawia Zarządowi Powiatu
Kamiennogórskiego zaproponowaną listę stypendystów w każdej dziedzinie, najpóźniej do 15
września.
15. Wniosek o przyznanie stypendium odrębnie w każdej kategorii wg wzoru określonego w załączniku
nr 1, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną danej szkoły, składa Dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń, w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze w terminie do 10 września danego
roku.
16. Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku a w przypadku
absolwenta szkoły podstawowej dodatkowo kserokopia zaświadczenia z egzaminu zewnętrznego;
2) kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających udział w konkursach, olimpiadach,
turniejach;
3) opracowany przez ucznia i zatwierdzony przez nauczyciela prowadzącego ucznia uzdolnionego plan
rozwoju na rok szkolny, w którym wypłacane będzie stypendium określonego w załączniku nr 3.
17. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
18. Zarząd Powiatu, w terminie do 20 września, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Stypendialnej,
określa ostateczną ilość stypendiów w poszczególnych kategoriach oraz ustala wysokość miesięcznego
stypendium, nie niższa niż wysokość określona w pkt. 6, 8, 10 niniejszego Rozdziału.
19. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
20. Stypendyści otrzymują Dyplomy Stypendysty Powiatu Kamiennogórskiego, wręczane w sposób
uroczysty na Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego w miesiącu wrześniu.
21. Komisja informuje stypendystę (rodzica/opiekuna prawnego) oraz szkołę o przyznaniu stypendium.
22. Stypendium będzie wypłacane na konto bankowe wskazane przez ucznia lub jego opiekuna prawnego.
23. Stypendium za okres roku szkolnego będzie wypłacane do 10 każdego miesiąca danego roku,
z wyjątkiem miesiąca września, w którym wypłata nastąpi do 30 września.
24. Stypendium dla uczniów klas programowo najwyższych będzie wypłacane do 30 czerwca danego roku.
25. 1. Wypłaty stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń:
1) został skreślony z listy uczniów szkoły, do której uczęszczał;
2) naruszył obowiązujące go postanowienia statutu szkoły.
3) zaprzestał realizacji planu rozwoju, o którym mowa w pkt 16 ppkt 3).
2. Dyrektor szkoły powiadamia Starostę Powiatu Kamiennogórskiego o wystąpieniu okoliczności
o których mowa w pkt 1.
ROZDZIAŁ III
Zasada i wypłata nagrody
1. Tytuł Licealista Roku otrzymuje uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) na świadectwie maturalnym uzyskał najwyższą średnią z następujących przedmiotów: chemia,
biologia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, język obcy nowożytny;
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2) posiada wzorową ocenę zachowania.
2. Tytuł Technik Roku otrzymuje uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) na świadectwie maturalnym uzyskał najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych oraz języka
obcego nowożytnego;
2) posiada wzorową ocenę zachowania.
3. Tytuł Branżysta Roku otrzymuje uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych;
3) posiada wzorową ocenę zachowania.
4. Z wnioskiem o przyznanie tytułu występuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady pedagogicznej.
5. Wniosek o nagrodę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, składany jest na
co najmniej 5 dni przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego ostatnich klas szkół
ponadpodstawowych, w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.
6. Uzyskanie tytułu, o którym mowa w pkt. 1,2,3 jest podstawą do przyznania przez Zarząd Powiatu
Kamiennogórskiego nagrody pieniężnej nie niższej niż 500,00 zł.
7. Wręczenie nagrody nastąpi podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
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Załącznik nr 1
do Programu lokalnego wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim
o nazwie Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

………………………………..

……………………………….

(pieczątka szkoły)

(miejscowość, data)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium naukowego/sportowego/artystyczno-technicznego
w roku szkolnym .....................
(właściwe podkreślić)

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………….…………………………………………
2. Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………
3. Klasa: ..……………………………………………………………………………………
4. Średnia ocen na świadectwie z ubiegłego roku: ……………………………………………
5. Średnia ocen z pięciu przedmiotów określonych w Rozdziale II pkt 4 regulaminu:
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (wymienić przedmioty i średnią)
6. Ocena z zachowania:
………………………………………………………………………………………………..
7. Informacja o szczególnych osiągnięciach ucznia: (konkursy, olimpiady na szczeblu
wojewódzkim międzynarodowym i ogólnopolskim):

Lp.

Osiągnięcie

Poziom osiągnięć (np.
Sposób potwierdzenia
wojewódzki, ogólnopolski, osiągnięcia (np. dyplom,
międzynarodowy itp.)
zaświadczenie itp.
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8. Krótka charakterystyka ucznia wraz z jego planem rozwoju (informacją nauczyciela
prowadzącego):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. Opinia Rady Pedagogicznej :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

…………………………………………..
(podpis nauczyciela prowadzącego)

………………….…………………….……..
(pieczątka i podpis Dyrektora szkoły)

………………………………………………
(podpis ucznia)

…………….………….…………………….
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

* Niepotrzebne skreślić
Do wniosku należy dołączyć:
• kserokopię świadectwa otrzymanego przez ucznia na koniec roku szkolnego
 kserokopię zaświadczenia z egzaminu zewnętrznego dot. absolwenta szkoły podstawowej,
 kserokopie dyplomów /zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia
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Załącznik nr 2
do Programu lokalnego wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim
o nazwie Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

…………………………………..

……………………………….

(pieczątka szkoły)

(miejscowość, data)

Wniosek o przyznanie tytułu
LICEALISTA ROKU/ TECHNIK ROKU/ BRANŻYSTA ROKU
(właściwe podkreślić)
Nazwa szkoły (typ szkoły/zawód): …………………………………………………………………………
Imię i nazwisko absolwenta: ………………………………………………………………………………..
Klasa: ………………………………………………………………………………………………………..
Opinia Rady Pedagogicznej: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
LICEALISTA ROKU
Lp.

Zakres

1.

średnia ocen na świadectwie maturalnym

2.

ocena z zachowania

TECHNIK ROKU
Lp.

Zakres

1.

średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka
obcego na świadectwie maturalnym

2.

ocena z zachowania

BRANŻYSTA ROKU
Lp.

Zakres

1.

średnia ocen z przedmiotów
świadectwie ukończenia szkoły

2.

ocena z zachowania

zawodowych

Punktacja

Potwierdzenie przez
wychowawcę ucznia

Punktacja

Potwierdzenie przez
wychowawcę ucznia

Punktacja

Potwierdzenie przez
wychowawcę ucznia

na

…………………………………….
(data i podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 3
do Programu lokalnego wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży w Powiecie Kamiennogórskim
o nazwie Ambasador Ziemi Kamiennogórskiej

…………………………………..

……………………………….

(pieczątka szkoły)

(miejscowość, data)

Informacja o realizacji planu rozwoju ucznia

I. Dane ucznia:
1. Imię i nazwisko ucznia: …………………….………………………………………………….
2. Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………...….
3. Klasa: ..…………………………………………………………………………………………
II. Dane nauczyciela prowadzącego uzdolnionego ucznia:
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………
2. Nauczany przedmiot: …………………………………………………………………………
III. Realizacja planu rozwoju ucznia w okresie od………………..do………………………
(krótka ocena założonych celów i osiągniętych rezultatów zgodnie z pkt 7 wniosku o przyznanie stypendium)

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

…………………………………………..
(podpis ucznia)

………………….…………………….……..
(podpis nauczyciela)

…………………………………………
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
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